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أقوهلا اليوم وسأقوهلا غدا ،وسأحتسب أجري عند اهلل ،راجيا أن يكتبين ممن قال عنهم "ومن أحسن قوال
ممن دعا إىل اهلل وعمل صاحلا وقال إنين من املسلمني" ،سأدعو قادة األمة وسأدعو أفراد اجليش املقدام
وسأدعو كافة املسؤولني إىل أن يتوبوا إىل اهلل ،إىل أن يعتصموا بشرع اهلل ،هبذا أرحل إىل اهلل ،وهذا رأس
مايل إذا قام الناس لرب العاملني"
الكلمة اليت انطلقت من أجواء مسجد اإلميان ،وتالشت أصداؤها على مر السنوات وإبان الضجات
ألجل احلرية املزيفة إلسقاط النظام ورسم اخلريطة من جديد ،وصاحبها ال يزال جرحيا بطعنات املتعسفني
وأسلحة "اإلسالميني "املفربكة والفصائل املسحلة اليت أورثت ضغثا على إبالة ،واليت تكرر بأنه "ال صالح
إال بالسالح" ،حلد أن فجرت أنابيب النفط والغاز وخربت العمارات والبنية التحتية ،وأحرقت األفران
وسدات املياه ،واألكثر عجبا أن الدمار والتخريب جريا يف ظل الشعارات اإلسالمية القديسة ،مث تتهمه
مبفيت السلطة وعامل البالط وصرات الدنانري ومتاجر الشريعة.
شيخ يف هالته أضواء الفكرة اإلسالمية اليت رمبا قضت على أحالم السلفية والتنظيمات "اإلسالمية "اليت
تباهى أصحاهبا بتماسكهم بالدين واملصحف ،والقائلني إن اإلسالم دين ودولة وسيف ومصحف ،وسياسة
وحكومة ،والضاربني ألسنتهم أينما حلوا وارحتلوا بدعوة اجلهاد وفضائله ،واملكثرين من عظمة االستشهاد
يف سبيل الدين ،متغاضني عن األسس واألطر النصية اليت تشهد هلم يوم القيامة ،واملرتدين أعالم سوريا
أمام الكامريات والقنوات السامة ،والعابثني بـ"السيلفي "مع الدبابات واألسلحة ،يظهرون تقواهم يف الشوارع
وامليادين ويصفوهنا مبرابطات دينية وفتوحات ربانية ،ما الذي فعلوا ب يا أيها البوطي خاطرت بفتواك
اليت حطمت خيط املؤامرة وقوضت حلم املتاجرة ،كنت سدا منيعا أمام العواصف اليت دكت من املؤامرات
الطويلة ،واملشروعات املدبرة من البيت األبيض ومن تل البقعة املشؤومة؛ الكيان الصهيوين ،استصرخت
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لألجيال الصاعدة واألطفال اليتامى والثكاىل ،بينما سعى معارضوك لتصوير سوريا اجلرحية وحشد
الصخبات هلا وإقامتها يف منصة اجلرائم ،ومسعنا زفرته املتنحبة وهو يتلو آيات اهلل ويذكر عرب أحاديث
املصطفى بالفنت الوافدة واإلرهابية املصدرة اليت تقضي على سوريا احلبيبة ،واحلضار يؤمنون له ويبكون معه،
حىت سقط شهيدا وبيده راية احلق.
مل يستسلم للنداءات اجلافة واملتطلبات اجلوفاء ،ومعارضوه ما زالوا يف استشهد البوطي الذي الزم
نبش قربه وغصب عظامه ،فهو وحده ،ظل يرابط يف محاية األمة ،أرضه وبلدته ورفض مغادرهتا
سيتكرس يف قلبها عندما جيلو الغمام وتشرق الشمس من جديد ،وتعود واخلروج منها ،وترك وراءه دارا
احلمائم املهاجرات إىل أوكارها واأللبان إىل ضرعها ،ويعمر املسجد حمميا منيفا موعودة له ،ورقد
األموي بتارخيه وأهبته ،سيبقى نداؤه صامدا يتحدى هراء "اإلسالميني " مسرتحيا جبنب البطل الكردي
الذين أخرجوا الدين من احلياة إىل امليدان والساحات ،والذين أحبوا اإلسالمي صالح الدين األيويب
السطح أكثر من البطن ،والذين نفوه من الروح إىل عرش السلطان،
والذين عقلوا دينهم بعقال الثورة والنعرات النارية واستلقوا على الزناد والبارود ،وستلقى اهلل وبيدك حفنة
من األدلة والرباهني ،فتواه اليت أثارت الرعب يف قلوب أعداء العامل اإلسالمي ستشهد له يوم التناد،
وخدماته اليت وجدناها يف طيات كتبه ستبقى رغم إحراقها وإطفاء نورها ،ويأىب اهلل إال أن يتم نوره ،ويبقى
البوطي غزاليا وكتبه غزالية ،جزيت اخلري يا بوطي.
"رؤية "بني الواقع واألسطورة
"أراين اهلل أن غضبة إهلية وافدة ،ستأيت فيا ناس عودوا اىل اهلل ،وإن العاقبة خري ،ولكن بشرط أن جندد
البيعة مع اهلل"
هذه األيام صعبة جدا ملن حيمل على عاتقه إحساسات البوطي الشهيد ،ومن يتنهد من هناية البوطي
الدموية ،رمبا اجرتأ بعضهم على االنتقام وسبه عرب التعليقات والتغريدات ،لكن احلق يعلو فوق الرغوة ،وقد
كتبت عنه مرة بعنوان "ما الذي أراد البوطي قوله "فلم أجد له آذانا صاغية وال قلوبا واعية سوى كمات
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غاضبة كالعادة وطعنات من اخللف ،فلم أر له منصفا يقضي مع امليزان ،فمنذ مىت بدأت احلرب بني
البوطي واجلهاديني أكانت بدايتها سنة 6991م حني انطلق قائال عن ارتكابات بعض اللوبيات لتزوير
معىن اجلهاد الرباين ووضعه يف صور مزيفة حىت تشرئب إليها قلوب املسلمني فيسهل الطريق ليتم القضاء
على اجلهاد احلقيقي
استشهد البوطي الذي الزم أرضه وبلدته ورفض مغادرهتا واخلروج منها وترك وراءه دارا حمميا منيفا موعودة
له ،ورقد مسرتحيا جبنب البطل الكردي اإلسالمي صالح الدين األيويب ،اغتالته يد جمرمة ملطخة بالدماء
والعدوان ،وحققت األيام مدى بصريته وفراسته يف هناية سوريا ومآسيها النكراء اجلارية ،فإنه مل يسقط
األسد ولن يسقط ومل يتصعد الشعب ،بل سقطت اجلثث واألشالء ودمرت املساجد والديار واملآثر
اإلسالمية ،واحتلت سوريا شربا بشرب ،كما شاءها خيط املؤامرة ورب الدوالر ،واستولت عليها أطياف
الغربنة واملؤامرين ،كلهم يدعون أهنم منقذو سوريا من الوباء ،تقامستها وتاجرهتا وحاصرهتا باسم احلرية
والعدالة.
هل تثق أيها الثوري أن ما بعد البوطي خري مما قبله ،وأن رؤيت خري من تل الفكرة اليت أقامت اجلدار
اآليل لالنقضاض من أية سنة تستنبط فحواك املتعري وتنفذ حلم املنكسر حىت جعلت مساجد اهلل
املعمورة بذكريات الصحابة كخالد بن الوليد وعبد اهلل الزبري معسكرا وثكنة ،وتسلمت األسلحة من أعداء
اهلل شكرا واحلقيقة أن من تولوا األمر بعده كدروا املاء وعكروا الفضاء ،وتنفسوا راحة وفرحة بعد رحيل
هذا البطل العمالق واحتفلوا بنعيه وتعازيه ،ولكن ما الذي أراد البوطي قوله أكان هو الدعم الكامل
للسلطة كما حتب السلفية حىت تبين منه سالمل إىل العرش السوري ،أم هو الوقوف على وجه االستعمار
واالحتالل الذي يرتبص بسوريا كما كان يف مصر الشقيقة ،أم أنه استلهم مثرات الربيع العريب الذي هب
بأشقاء سوريا من مصر وتونس بتاريخ 0262م (أغسطس) ،وما أعقبها من الفوضى وعدم االستقرار،
والفراغ السياسي واالستغالل األجنيب حىت خاف على دولته وأمته من هذا الوباء السرطاين ،فعمل مع
وعيه الديين والعلمي كما عرفناه من موقفه يف اجمللس التشاوري
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الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي ،عامل سوري متخصص يف العلوم اإلسالمية ،ومن املرجعيات اهلامة
على مستوى العامل اإلسالمي

مواقع التواصل
فما كانت خطاباته اليت توحي من منرب املسجد األموي ومن دروس مسجد اإلميان يتجلى أمام كل
متتبع حلركاته بأن خطاباته دائما نبضت بأنباء الفنت اهلائجة اليت تطبق على سوريا حىت تساومها األعداء،
وترسم منها خطة للتدخالت العسكرية تودي حبياة سوريا وشعبها ،وتشتعل فيها احلرب األهلية وصراعات
اإلخوة ،أما كانت رسائله تبث وحي التهدئة والسالم والنصيحة للمسلمني وعامتهم ،وحتذر األمة عن
األصابع اخلارجية واملخابرات األمريكية اليت حتاول ختريب بنية اجملتمع السوري واليت ظهرت علنا بتدخالت
الطائرات املقاتلة من الكيان الصهيوين ومضت يف قصف الديار واألهايل حىت أعلنت واشنطن دعمها
الصريح لتل العصابات واملافيات ،وقد أوضح البوطي من قبل طول املؤامرات اليت حيكت لدمار سوريا،
وقد مسع ما حتدث به الصهيوين الكبري برنارد ليوي وتيسب ليوين يف جامعة تل أبيب ،ومن ذاك احلديث
ما شاركا حلمهما عن مصائر الدول اإلسالمية جراء الربيع العريب بداية من تونس وليبيا ومصر واليمن،
وهناية إىل كل العامل اإلسالمي أمجع.
حقا فإن الشيخ البوطي مل يقل إال ما أكده املصطفى -صلى اهلل عليه وسلم -بالتزام البيوت زمان الفتنة،
"أال ال تعودوا بعدي ضالال يضرب بعضكم البعض "ومن جاهد أو قاتل حتت راية عمية فقتل قتلته
جاهلية ،فما الراية العمية املوصوفة بقوله إهنا تل القيادات اليت ال تعلم أصحاهبا وال تعلم النهاية والغاية
اليت توردك إليها ،ولكن ما الذي أراد معارضو البوطي قوله ،خلقا وسلكا ،إهنم أحرجوه بإثارة املشاكل
رغم ما تورطت سوريا فيه من العراقيل السياسية اليت ال هناية هلا ،وأضرموا الشعب حىت زحفوا وختيموا يف
الساحات وامليادين ،وهل أولئ راضون اآلن عما آلت إليه سوريا وشعبها.
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هكذا رأيت البوطي وعرفته ،الذي بعث األمل يف قلوب اآليسني وأحىي موؤودات الرجاء ورواها وأورقها،
َّ ِ
ِ
ِ
ين َخلَوا ِمن قَـبلِ ُكم
وسري الشعب السوري عرب آية القرآن" أَم َحسبتُم أَن تَد ُخلُوا اجلَنَّةَ َولَ َّما يَأت ُكم َمثَ ُل الذ َ
الرس ُ َّ ِ
ين َآمنُوا َم َعهُ َم َىت نَص ُر اللَّ ِه أَال إِ َّن نَصَر اللَّ ِه قَ ِريب "وقد
َم َّستـ ُه ُم البَأ َساءُ َوالضََّّراءُ َوُزل ِزلُوا َح َّىت يَـ ُق َ
ول َّ ُ
ول َوالذ َ
كنت من أشد معارضيه ،ولكن مشيئة اهلل حولتين من تل النكبة الضراء إىل حالة من اهلدوء والسكون،
وقد علمتين سوريا بأن العامل اإلسالمي على سبيلها ،فلو مل تقف أنت أمام هذه الضجات والصخبات
اليت تعود بدون جدوى لرأيت مستقبال خريفا ال يسمن وال يغين من جوع.
"أفأنتم غدا تكونون شهداء هبذا الذي فعلتموه أفأنتم ستكونون سعداء يف التاريخ الذي يكتب ويتحدث
عن املخالب العربية اليت استخدمت واستعملت لتقسيم سوريا وحتويلها إىل أثر بعد عني أأنتم على
استعداد "اللهم أدخل األمن والسالم إىل ربوع شامنا وإىل قلوب عبادك البائسني ،اللهم امحهم واحفظهم
من الثلوج
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